
Ильиннэр дьиэ кэргэттэрэ Үөһээ Бүлүү улууһун
Нам нэһилиэгэ

Күн күбэй ийэбэр

Күн сирин көрдөрбүт

Күн күбэй ийэбин,

Өйбүттэн сүппэт

Өйлбөөдүйбэт бэйэтин,

Санаабыттан арахпат

Мааны талба майгытын,

Мындыр өйүн, санаатын,

Дууһабар иҥмит

Сүрэҕин сылааһын,

Дьоһун мааны 

быһыытын,

Ыраас үтүө суобаһын,

Ыра кэрэ санаатын,

Истиҥ иһирэх саҥатын,

Үчүгэйгэ угуйарын,

Үтүөҕэ уһуйарын

Санааммын, ахтаммын

Сааһыран олорон,

Кырдьан баран

Хойутаан да буоллар

Хоһооммор холбоон

Кэмигэр эппэтэх

Кэмнэммэт махталбын

Тиэрдиэхпин баҕардым.

Кыһалҕалаах үйэҕэ

Кырыымчык дьылларга

Кытаанах сылларга

Кыһарыттаран олорон,

Түптээх олоҕу

Түүлүгэр да көрбөккө

Түүннэри, күннэри

Түбүктээх үлэттэн,

Эриирдээх, мускуурдаах

Эрэйдээх олохтон

Эһинним диэбэккэ,

Ыарахан түгэннэртэн

Ыһыктынан ылбакка,

Кырдьаҕаска, кыаммака

Кыһаллар буолара,

Аҥардаһы, тулаайаҕы

Эрэйи көрбүтү

Эйэргии көрсөрө.

Сүүрбэ икки оҕоттон

Сүтэрэн үгүһүн

Хараастан харайбыта

Хараҕын уутунан.

Уйаҕас дууһатын,

Олорор олоҕун,

Утуйар уутун

Оҕолоругар анаан

Тумууттан, дьаҥтан

Тымныыттан, куйаастан,

Харыстаан, хаххалаан

Харайбыта бүөбэйдээн.

Олоҕу таптыырга,

Кэрэни өйдүүргэ,

Суобаһы, чиэһи,

Үөрэҕи, үлэни

Өрө тутан

Үтүөҕэ тардыһан,

Үчүгэйгэ дьулуһан,

Дьоҥҥо туһалаах,

Хайҕанар, биһирэнэр

Хоһуун үлэһит,

Дьоһун ыал буоларга

Өрүүтүн өйдөтөн,

Үгүстүк үөрэтэн

Сырдыкка, кэрэҕэ

Сирдииргэ мэлдьитин.

Эрэммит эрэлин,

Элбэҕин ылынан,

Баҕарбыт баҕатын

Үгүһүн толорон,

Туһалааҕы оҥорон,

Сиппэтэх санаатын

Ситэрэ сатаатыбыт.

Суохтуубут, ахтабыт

Кэмнэммэт үтүөтүн,

Кэхтибэт тапталын,

Бараммат махталы

Барыбыт аныыбыт.

Күндүттэн күндү

Күн күбэй ийэҕэ.

Морууса

Кулун тутар ый, 2001 с.,

Дьокуускай куорат. 

Николай Афанасьевич (1896) уонна Мотрена Ивановна (1905)

Күн күбэй ийэбэр



...биир сайын таһырдьа тэлгэһэҕэ оонньуу сырыттахпытына хантан эрэ

хомус тыаһа иһилиннэ. Чуумпуран ону истэн турбахтаатыбыт. Биһиги

дьиэбититтэн иһиллэр. Дьиэбитигэр сүүрэн киирдибит. Ийэбит хомуһун

тутан олорорун көрөн чугаһаатыбыт. «Өссө оонньоо эрэ» диэн

көрдөстүбүт. Ийэбит оонньуура ураты. Бу аан маҥнай хомуһу болҕойон

истиибит. Хомус дьиктилээхэй кэрэ дорҕооннооҕун саҥа билэн

болҕойдубут, хамсаабакка, тыыммакка да олорон иһиттибит. Ийэбит

итинник кэрэни билэрэ, сатыыра буолуо диэн өйгө да суоҕа. Биһиги

сирэйбитин-харахпытын көрөн үөрэн сыллаталаан ылла.

Ийэбит, аҕабыт күн сиригэр биир баҕалаахтара: оҕолорбут үөрэҕи ылынан,

оҕо төрөтөн үтүө дьон буоллаллар диэн. Ону түгэн буолла да хайдах эмэ гынан

быктараллара. Ийэбит «хайа эрэ ыал оҕото үөрэҕин бүтэрэн үлэһит буолбут,

хайа эрэ ыал кийииттэммит (күтүөттэммит)», – диэн ким баҕарар өйдүүр гына

иһирэхтик кэпсээччи. Ол ыал олоҕор, оҕолоругар сүрдээх үчүгэй сырдык

тыллары баҕарар курдук сэҥээрээччи. «Ийэлэрэ (аҕалара) төһө эрэ үөрдүлэр,

барахсаттары оҕолор киһи хара, буолан үөрдэн эрдэхтэрэ. Ол да иһин хаһан

даҕаны куһаҕаны саҥарбат үчүгэйи эрэ кэпсиир, үчүгэйгэ эрэ эҥэрдэһэр

курдуктар», – диэн курдук этэрин кыра эрдэхпититтэн истэрбит. Хаһан да эһиги

оннук киһиэхэ кэргэн тахсыҥ, кэргэннэниҥ диэбэтэхтэрэ. Кини этиитэ, баҕата

ити эппитин курдук атын дьон олоҕун сэҥээриитинэн өйдөөччүбүт. Ханнык

баҕар түгэҥҥэ кими эрэ быһа бааччы мөҕүттэ олорорун истибэтэҕим.

Сатамматах дьону куруук аһына, харыстыы саҥарааччы.

Оҕолоро: Анна (1932), Афанасий (1935), Мария (1937), 

Алексей (1943), Федора (1948)

... Ийэ, аҕа, чугас аймах дьоммут күүстээх таптала, сыһыана

абыраабыта. Ол ыарахан сылларга бэйэ – бэйэҕэ сыһыан олус

сылаас этэ, харыстаһыы эҥэрдэһэрэ. Онон угуттанан хаҕыс,

тымныы суостаах сыллары аһардахпыт. Ийэбит Мотурууна

барахсан ыраас, күүстээх санаалааҕа. «Үөрэниҥ, учуутал буолуҥ,

үчүгэй кэм кэлиэ» - диэхтиирэ.

Ол санаатын толорон 5 оҕото педагог идэтин ылбыппыт,

ийэлээх аҕабыт тыыннаахтарыгар санааларын толорбуппут.

Аҕабыт Ньукулай дуобаттааҕа. Дуобат хонуута туос этэ. Хаамар

хонууларын хара чоҕунан хараардара. Оттон дуобаттарын талахтан

быһан оҥороро. Чүмэчи уотугар киэһэ дуобаттыыллара.

Төрөппүттэрбит «оҕолорбут үөрэхтээх, үөрэҕи ылынан

үчүгэй олоххо олоруохтара» диэн баҕараллара,

төлкөлүүллэрэ. «Ааныска ылбаҕай, барытын тутатына

быһаарсар – оннук киһи үөрэҕи ылыаҕа, учуутал буолуоҕа».

«Аппанаас дьиппиэн, өчөс туппутун ыһыктыбат – тугу

баҕарар кыайа тутуоҕа – үөрэниэ, улахан үлэһит буолуо».

Онтон кыралары: Моруусаны, Алешаны, Дораны

«Эдьиийдэрэ, убайдара үөрэхтээх дьону батыһан баһыйа

үөрэниэхтэрэ» дииллэрин истэрбит. Уонна ол баҕаларынан

олорбуттара. Үчүгэйи эрэ төлкөлүүллэрэ, оҕолорго олус

убаастабыллаахтык сыһыаннаһаллара. Киэҥ сиринэн

сылдьыахтара дииллэрэ.



Анна Николаевна Бүлүү

куоратын Н.Г. Чернышевскай

аатынан педучилищеҕа,

Ленинградка Герцен аатынан

педагогическай институтугар

үөрэммитэ, үөрэҕирии эйгэтигэр

52 сыл, итинтэн методическай

үлэҕэ 30 сыл үлэлээбитэ.

Афанасий Николаевич Бүлүүтээҕи Н.Г.

Чернышевскай аатынан педучилищеҕа,

Омскай куоракка С.М. Киров аатынан тыа

хаһаайыстыбатын институтугар үөрэнэр,

Өлүөхүмэтээҕи тыа хаһаайыстыбатын

техникумугар преподователинэн үлэлээбитэ.

Алексей Егорович В. П. Горячкин

аатынан Москватааҕы тыа хаhаайыстыбатын

производствотын инженердэрин бэлэмниир

институтукка үөрэнэр, 10 №-дээх Үөһээ

Бүлүүтэҕи СПТУ-га учууталынан, Үөhээ

Бүлүүтээҕи Сельхозтехникаҕа главнай

инженеринэн, начальнигынан үлэлээбитэ.

Федора Андреевна

Дьокуускайга педучилищаҕа

үөрэммитэ, үөрэҕин

бүтэриэҕиттэн, өр сылларга

Нам детсадыгар

иитээччиннэн, методиһынан

кэлин сэбиэдиссэйинэн

үлэлээбитэ.

Мария Николаевна Иркутскайдааҕы

Хо Ши Мин аатынан институт омук

тылын салаатыгар үөрэммитэ, Нам орто

оскуолатыгар 40-тан тахса сыл

английскай тылын учууталынан, кылаас

салайааччытынан ситиһиилээхтик

үлэлээбитэ.



Пактар дьиэ кэргэттэрэ Үөһээ Бүлүү улууһун
Нам нэһилиэгэ

Биһиги дьиэ кэргэн ийэбит

Котоконова Мария Федоровна

06.03.1936 с. аҕабыт Пак Николай

Васильевич 24.02.1937 с. төрөөбүт,

иккиэн сэрии сылларын оҕолоро.

Кинилэр оҕо саастарыгар эрдэ тулаайах

хаалан олох, үлэ ыараханын,

тиийиммэт-түгэммэт буолууну

эттэринэн-хааннарынан билбит дьон.

Ийэбит, аҕабыт тулаайах буолан

оскуолаҕа ситэри үөрэммэтэхтэрэ.

Кинилэр 1958 с. ахсынньыга ыал

буолбуттара. Эбэбит Пелагея эмээхсин

ынах муоһугар травмаланан хараҕынан

көрбөт да буоллар 3 кыра оҕону көрөн

ийэбитин Марияны медсестралар

курстарыгар үөрэттэрбитэ. Ол иннинэ

күтүөтүн Николайы тракторист-

машинист курсугар ыытан

үөрэттэрбитэ.

Ийэбит Нам балыыһатыгар 42 сыл

устата палатнай медсестранан үлэлээн

дьон –сэргэ махталын ылбыта.

Аҕабыт Николай колхозка, совхозка

тракториһынан техникаҕа 30-ча сыл

үлэлээбитэ. Онтон совхоз

отделениетыгар рабочайынан,

бостуугунан үлэлээбитэ. Кэлин

водовозка, скорайга суоппардаабыта.

Тыа хаһаайыстыбатын үлэ туйгуна

знагынан, элбэх махтал суруктарынан,

грамоталарынан наҕараадаламмыта.

Эбэбит Пелагея биһигини –

сиэннэрин өйбүт-санаабыт, ис турукпут

чөл буоларыгар иитэргэ улахан

көмөлөөх. Кини кыыһын Марияны

оҕону ыһыытаан мөхтөрөөччүтэ суох.

Оҕону наһаа улаханнык мөҕүмэ, оҕо

кутун-сүрүн аймаамаҥ диэн сэрэппитин

өйдөөн хаалбыппын.

Ийэбит дежурстволаан сууккалаан

үлэлииригэр ким тугу үлэлиирин,

толорорун суруйан барааччы. Хас

биирдии оҕо тус туһунан. Ону барытын

туолбутун хонтуруоллааччы. Олус

ирдэбиллээх буолааччы. Элбэх оҕо

буоламмыт бэйэ бэйэбитин көрсөн,

улахан оҕолор кыралары иитиһэн

улааппыппыт.

Аҕабыт оҕоҕо сыһыана сымнаҕас

буолааччы. Мээнэ мөҥө-этэ

сылдьааччыта суох. Ыарахан үлэни

бэйэтэ уонна уолаттар уочаратынан

толорооччулар (муус, мас киллэриитэ).

Аҕабыт ийэбит тугу этэрин өйөөччү.

Оҕолору буойарга ийэбит дьаһайааччы.

Ийэбит биир киһи буойуохтаах диэччи.

Ийэбит, аҕабыт үксүн өйдөтүү үлэтин

ыыталлар эбит. Ол оҕоҕо ордук

тиийимтиэ. Бэйэлэрин холобурдарынан.

Оҕолор кыраларыгар сүөһү ииттэллэр

этэ. Кууруссаны, сибиинньэни иитэргэ

бары көмөлөһөрбүт. Сайын сир астаан,

луук хомуйан, хортуоска үүннэрэн,

теплицаҕа оҕурсуу олордорбут.

Мария Федоровна уонна Николай Васильевич 

1958 сыллаахха ыал буолбуттара



Оҕолор студенныы баралларыгар кирпииччэ үктээн, онон харчыланан бараллар этэ. Бэйэбит уһаайбабытыгар кирпииччэ

сарайдаах, үктүүр дьаамалаах этибит. 1 оһоххо 1000 кирпииччэ барар этэ.

Люся Новосибирскайга НИГАИК(геодезия, картография) институтун бүтэрбитэ. Леня, Федя эмиэ онно атын идэлэргэ

үөрэммиттэрэ. Онтон Федя армияҕа ыҥырыллан баран атын үөрэххэ Хабаровскайга народно-хозяйственнай институту бүтэрбитэ.

Банкир идэтин ылбыта. Вася Иркутскайга кинотехникуму бүтэрбитэ. Ульяна Иркутскай уобалас медучилищетын бүтэрбитэ. Онон

оҕолор бары үөрэнэн идэ ылбыппытыгар дьоммутугар олус махтанабыт. Люся, Федя эбии иккис үрдүк үөрэхтэрин бүтэрбиттэрэ.

Дьоммут биһиэхэ оскуолаҕа үөрэнэр кэммитигэр дьиэлэрин эбии улаатыннарбыттара. Оччотооҕу кэмҥэ мебель, стенка

(заготовканан), Москвич ылбыттара. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан бары бэһиэн уруок ааҕарбытыгар биирдии остуоллаах

буолааччыбыт. Аны санаатахха үөрэнэрбитигэр усулуобуйа тэрийэ сатаабыттар эбит. Оҕолор үгүспүт оскуолаҕа 4, 5 сыанаҕа

үөрэммиппит. Оскуола общественнай олоҕор барытыгар кытта сылдьыбыт буолан кэлин дьону кытта уопсай тылы буларбытыгар

чэпчэки этэ. Люся , Вася үчүгэйдик үҥкүүлүүллэр, Леня ыллыыр, Федя спортсмен, Уля хоһоон ааҕааччы этилэр.



Мария Федоровна, Николай Васильевич оҕолорун ситиһиилэрэ:

Улахан кыыс Ульяна Федоровна – СР доруобуйатын харыстабылын туйгуна МЗ РС(Я)

Гранын хаһаайката, Лучший школьный фельдшер конкурс кыттыылааҕа иккитэ миэстэлэспитэ.

Кэргэнэ Алексей Анганович кинематография туйгуна. Нефтебазаҕа 15 сыл оператордаан РФ

министерство промышленности и энергетики Махтал суругунан бэлиэтэммитэ.

Леонид Николаевич – НИГАИК үөрэммитэ, Читатааҕы школа милиции бүтэрбитэ. Милиция

майора, уголовнай розыск старшай уполномоченнайа. Билигин пенсионер, элбэх

наградалардаах, медаллардаах.

Люция Николаевна – НИГАИК, Московский современный гуманитарный институт

бүтэрбитэ. Экономист. Саха сирин государственнай статистика федеральнай сулууспатын

информация отделын начальнига.

Василий Николаевич – Иркутскайдааҕы кинотехникуму бүтэрбитэ. Кэскил, Юность Севера

хаһыаттарга фотокорресподенынан үлэлээн билигин пенсионер. Барҕарыы фонда стипендиата.

Якутскай куорат Сайсар уокуругун аҕаларын советын председателэ. Якутскай городской Дума

серебрянай знагынан бэлиэтэммитэ.

Федор Николаевич - Хабаровскайдааҕы норуот хаһаайыстыбатын институтун, институт при

Президенте РФ бүтэрбитэ. Вилюй ГЭС-дь экономикаҕа генеральнай директоры солбуйааччы.

Кэргэнэ Мария Николаевна Алмазэргиэнбанк закупка отделыгар главнай специалиһа.



Егоровтар дьиэ кэргэттэрэ Үөһээ Бүлүү улууһун
Нам нэһилиэгэ

Күн сирин көрдөрбүт, 12 оҕону: 4 уолу, 8

кыыһы төрөтөн-иитэн атахтарыгар

туруортаабыт, үөрэх-үлэ дьоно оҥортообут

ытыктыыр-таптыыр күндү дьоммор: ийэбэр

Аянитова Мария Гаврильевнаҕа, аҕабар

Егоров Федор Федотовичка махтанабын,

сүгүрүйэбин.

Мин дьонум чахчы төһүү улэһит дьон

буолан, харыларын күүһүнэн харчы-хамнас

аахсан биһигини аһынан-таҥаһынан

итэппэккэ ииппиттэрэ. Кыраларыттан эрэйи

эҥэрдэринэн тэлэн, «эрчиллибит» дьон

буолан, олох көнө суолуттан туораабакка,

этэҥҥэ олороллоро биһиэхэ, оҕолорго,

холобур буолар. Ийэбитин, ыал устун

сылдьар оҕону, ким да сырдыкка-үөрэххэ

угуйар, сүбэлиир киһи көстүбэтэх буолан

уонна улаатан баран үөрэммэтэх; аҕабыт 4

кылааһы бүтэрэн баран, салгыы үөрэммэккэ

айаҕын ииттээри үлэһит буолбут. Бэйэбит

үөрэммэтэхпитин саатар оҕолорбут

үөрэнниннэр диэн, биһигини үөрэҕи өрө

тутарга үөрэппиттэрэ.

Кыра эрдэхпитинэ аҕам ийэбэр хас киэьэ

аайы кинигэ ааҕар буолара. Ол курдук

кыһыҥҥы уһун киэһэлэргэ бүппүттэрэ

«Төлкө», «Сүрэх тэбэрин тухары», «Сааскы

кэм» уо.д.а. «Хайа били Сүөдэрдээх Маайа

хайаатылар?»-, диэн ыйытара ийэм. Оҕолор

эмиэ салгыытын истээри киэһэни кэтэһэр

буоларбыт. Ити биллэн турар биһиги

кинигэни таптыыр, интэриэһиргээн ааҕар

буоларбытыгар үөрэппитэ саарбаҕа суох.

“Утуйуҥ”, - диэн уоту саптахтарына, мин

кистээн, суорҕан иһигэр фонаригынан

тыктаран, эбэтэр ый уотугар ааҕа сатыырбын

өйдүүбүн.

Элбэх оҕолоох ыалга ыһыллыы-тоҕуллуу

ханна барыай? Ийэбит “үлэҕитин

бүтэрдэххитинэ оонньуу баразыт”, - диирэ.

Онон бастаан үлэ, ол кэннэ оонньуу диэн

өйдөбүлү үөскэппиттэрэ. Дьоммут иккиэн

харыс да халбарыйбакка уйэлэрин тухары

сүөһүгэ үлэлээбит буоланнар, биһиги

кырабытыттан хара үлэ диэни билэн

улааппыппыт. Билигин биһиги дьиэ кэргэҥҥэ

ынах ыыры сатаабат киһи суох. Биир сайын

мин 6-с кылааһы, быраатым Володя 2-с

кылааьы бүтэрэн бараммыт, биир

ыанньыксыт ынаҕын тутан үлэлээбиппит.

Кыралар диэбэккэ үлэҕэ үөрэтэн, оччо

эрэнэн үлэлэппиттэр эбит.

Дьиэ иһинээҕи үлэбитин уочаратынан

дьуһуурустуба олохтоон үлэлиирбит. Онон

сүрэҕэлдьээһин, сэлээннэһии суох буолара.

Улахаттарга биллэн турар улахан эппиэтинэс

сүктэриллэрэ. Ол туһунан эдьиийим Настя

ахтар: «Дьоммор саамай көмөлөһөөччү мин

буолуохтаахпын дии санаан барытын бэйэм

үлэлии сатааччыбын. Ийэм дэлэҕэ этиэ дуо:-

«Сынньана түс, тахсан ойуурга дьэдьэннээн

сиэ бэйэлэрэ олоро түстүннэр»-диэн. Оҕону

бүгүн «мин көрөр уочаратым» диэн

былдьастахпына эдьиийим «эйиэхэ оҕо наһаа

ытыыр» диэн көтөхтөрбөккө сордооччу.

Федор Федотович уонна Мария Гаврильевна



Баара-суоҕа 2 сыл аҕа эдьиийим

барыбытын биэбэйдээн илдьэ

сылдьарыттан биир түгэн. Арай

үгэспитинэн чугас ыалбытыттан,

Хаҥхастартан боппотуулаах (халыҥ

арыылаах) лэппиэскэ мотуйан баран, бары

кус оҕолорун курдук субуһан уулуссаны

туораан дьиэбитигэр тахсарбыт кэллэ.

Эдьиийим барыбытын сүгэн, бадарааннах

суолу туораталыыр. Мин бүтэһиккэ хаалан

сүктэрээри илиибин ууннум. Ону ийэм

түбэһэ көрөн: «Бу улахан кыыс эмиэ

сүктэрэ сылдьар. Ыл, бэйэҥ хааман

туораа!», - диэтэ. Мин ытыы-ытыы

эдьиийбинээн сиэттиһэн туораабыппын

өйдүүбүн. Элбэх оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ

улахан оҕолор кыралары көрөн-харайан,

иитиһэн оҕону-оҕо иитэрэ диэн баар.

Биһиги дьоммут өрөбүлэ суох үлэлээх дьон

буолан оҕо көрөн олорботохторо. Ийэм

«оҕолорум 5-6 ыйдарын туоллулар да

улэлии тахсааччыбын» диирэ.

Улахан болҕомтолорун мин дьонум

биһиги чиэһинэй буоларбытыгар

уураллара. Аҕам «киһи сиргэ да сытары

ылыа суохтаах” диэн үөрэтэрэ. “Киһи

киһиэхэ сыһыаныгар албыннаабакка-

көлдьүннээбэккэ, туох баарынан

сылдьыллыахтаах” диэччи. Киһи тылыгар

сыыс тылы туттары, киһиргэнэри, солуута

суох тыллаһары төрүт сөбүлээбэт, онон

өйдүү-өйдүү саҥарарга үөрэтэр эбит.

Аҕабыт төһө да аҕыйах саҥаланнар, кини

биир-икки тыла тута тиийэрэ уонна кини

этэрин сокуон курдук ылынарбыт.

Ийэм курдук үтүо санаалаах киьи

баарын билбэппин. Кини таптала, сылаас

тыына, истиҥ сыһыана хас биирдиибитигэр

тиийэрэ, биһиги дьиэбитин күн курдук

сылытара, сырдатара. «Эһиги дьоҥҥо

үтүөнү оҥордоххуна бэйэҕитигэр уон оччо

үчүгэйинэн эргиллиэ», - диирэ. Кими эмэ

куһаҕаннык аҕыннахха «бэйэтэ куһаҕан

киһи киһини холуннарар», - диэн отой

саҥардааччыта суох. Өссө биири бэлиэтээн

ааһыахпын баҕарабын. Оскуолаҕа уорэнэр

сылларбытыгар киинэҕэ, үҥкүүгэ, походка

барабыт диэтэхпитинэ ийэбит сөбүн көрөн

көҥүллүүрэ, ас-астаан тэрийэн ыытара.

Сорох ийэлэр олох ханна да ыыппат

буолалларын дьиктиргээччибит. Ийэбит

көҥүллээтэ да наһаа уорээччибит уонна

ийэбитин түһэн биэрбэт буоларга

кыһаллааччыбыт, эппит чааһыгар

кэлээччибит. Ийэ эрэниитэ оҕоҕо оннук

дьайар, хардарыта эрэнсэр сыһыан үөскүүр.

Оҕону наһаа хааччахтаан иитии оччото

суоҕун олох көрдөрөр. Биирдэ

балтыбынаан Танялыын сүрэҕэлдьээн

иһиппитин сууйбакка сырыттыбыт. Ийэбит

кэтэһэ сатаан баран: «Тахсан Маайыскаҕа

этиҥ эрэ, киирэн иһиппитин сууйдун».

Биһиги өс киирбэх ыалбытыгар

таҕыстыбыт. Аара баран иһэн балтым

миэхэ: «Эн этээр», - диир. Мин

мунаахсыйдым: «Ол биһиги иһиппитин

сууйуо дуо?», - диэтим. Онтон өйдөөммүт

төннөн сууйдахпыт дии.

Любовь Федоровна  ахтыытыттан

Дьокуускай, 2022 сыл



Федор – 1951 с. төрөөбүтэ, 18 сааһыгар бу олохтон барбыта.

Василий – СГУ исторический факультетын, ДВАГС менеджер үөрэҕин

бүтэрбитэ. Учууталынан, управляющайынан, сельсовет председателинэн,

баһылыгынан өр сылларга үлэлээбитэ. СӨ Верховнай Советын

Президиумун бочуотунай грамотатынан, «Гражданская доблесть»

знагынан наҕараадаламмыта. Үөһээ Бүлүү улууһун Бочуотун кинигэтигэр

киллэриллибитэ. Кэргэннээх, 9 оҕолоох, элбэх сиэннэрдээх.

Анастасия – Магаданскай гос. пединституту бүтэрбитэ. Өр сылларга

учууталынан үлэлээбитэ. СӨ үөрэҕириитин туйгуна, «Учитель

ученических признаний», пед. үлэ ветерана. Кэргэннээх, 4 оҕолоох,

сиэннэрдээх.

Любовь – СГУ тыа хаһаайыстыбатын факультетын бүтэрбитэ,

зоотехнигынан, музей директорынан үлэлээбитэ. 1 оҕолоох, сиэннээх.

Татьяна – СГУ историко-филологический факультетын бүтэрбитэ. 1992

с. бу олохтон барбыта. 1 оҕолоох, сиэннэрдээх.

Владимир – ГПТУ бутэрбитэ. Суоппар, электрик идэлээх, тутуу үлэһитэ.

Кэргэннээх, 2 оҕолоох.

Ульяна – СГУ БГФ, СГУ ФТИ бүтэрбитэ. Музыка, география

учууталынан, СГУ старшай преподавателынан үлэлээбитэ. 1 оҕолоох.

Евдокия – СГУ МЛФ бутэрбитэ. Фтизиатр врач, СӨ Доруобуйатын

харыстабылын Министерствотын штатын таһынан главнай

фтизиопедиатра, СӨ уонна РФ Доруобуйатын харыстабылын туйгуна.

Медицинскай наука доктора. Кэргэннээх, оҕолоох.

Агния – СПБ гуманитарнай университет туристическай салаатын

менеджер идэтин бутэрбитэ. Медсестра, СӨ Доруобуйатын

харыстабылын туйгуна, мед. үлэ ветерана. Кэргэннээх, 2 оҕолоох,

сиэннэрдээх.

Лидия – ВСГА библиотекарь – библиограф үөрэҕин бутэрбитэ. Үөһээ

Бүлүү улууһун культуратын ветерана, СӨ культуратын туйгуна,

«Гордость Якутии» “Библиотекарь” номинация кыайыылааҕа, Сургуулук

бочуоттаах олохтооҕо. Кэргэнннээх, 2 оҕолоох.

Мария – СГУ медфак, Иркутскай госинститут клиническай

ординатуратын бүтэрбитэ, ортодонт. 1 оҕолоох, сиэннээх.

Гаврил – СПТУ бутэрбитэ, шофер, тракторист идэлээх, контролерунан

улэлиир.


